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مقدمة عامة عن مكافحة العدوى•

وأهميتها لجودة الخدمة الصحيةالتعريف  بمكافحة العدوى•

ي المنشآت الصحية•
 
ات األداء لمكافحة العدوى ف مؤشر

ي منع و خفض معدالت العدوى•
 
دور إدارة المنشأة ف

لجنة مكافحة العدوى بالمنشأة الصحية •

اتيجية الحد من العدوى المرتبطة بالقسطرة الوريدية المر • كزيةاسير

المحاور العامة



امجالشاملالتطبيقأهمية منشآتبالالعدوىمنعو مكافحةممارساتو لبر
الصحية

  وساتظهور توال 19-الكوفيدوباألخصالتنفس  الجهازفبر

الحيويةللمضاداتمقاومةميكروباتظهور

المقدمة



تكنمولالصحيةبالمنشآتالطبيةالرعايةبأنشطةالمرتبطةالعدوىه  
للمنشأةدخولهعند المريضعند موجودة

الوفاةأسبابأهممن•

التنويممدةإطالة•

التكلفةوزيادةالموارد إهدار •

المريضرضابمقياسالمباش  االرتباط•

المنشآت الصحيةعدوى تعريف 



سلسلة انتقال العدوى



:الصحيةأة بالمنشعدد من المبادئ األساسية للوقاية من انتقال العدوى تطبيق 

 
ا
االحتياطات القياسية : أول

  يتم تطبيقها والعمل بها مع جميع 
مرض  الوه مجموعة من اإلجراءات الت 

 
 
:  احتياطات العزل : ثانيا

  تضاف إل مجموعة من اإلجراءات 
امل مع االحتياطات القياسية عند التعالت 

  إصابتهم باألمراض المعدية
.المرض  المصابير  أو يشتبه ف 

الوقاية من العدوى بالمنشآت الصحية



نظافة وتطهبر االيدي•

االستخدام الصحيح للواقيات الشخصية •

األساليب المانعة للتلوث •

إعادة معالجة األدوات وخدمات التعقيم •

إعادة معالجة المفروشات •

نظافة البيئة •

التخلص االمن من األدوات الحادة والنفايات الطبية •

االحتياطات القياسية لمكافحة العدوى



التالمس  احتياطات العزل •

الرذاذياحتياطات العزل •

•  
احتياطات العزل الهوائ 

:ملحوظة هامة 

عزل يمت تطبيق الاحتياطات القياس ية ابلإضافة اىل احتياطات ال

احتياطات العزل لمكافحة العدوى



:قتير  طريبواسطةالصحيةبالمنشأةالعدوىمكافحةبرنامجتطبيقتقييم

:األولي 

نامجالخاصةواألنشطةالممارساتتنفيذ متابعةباألداءقياس العدوىحةمكافببر

افحةمكمنمعتمدينمقيمير  طريقعنالعدوىلمكافحةالشاملالتقييمأداة•
ICAبالمديريةالعدوى

  التقييمأداة•
Core“العدوىمكافحةلمعايبر الذائ  Component"

امجالتقييمأدوات• مركزيالالتعقيممثلالعدوىلمكافحةالتخصصيةللبر
الكلويوالغسيلاأليديونظافةواألسنان

ةوالتغطيالعدوىلمكافحةاألساسيةالمهاراتشهادةعىلالحصولنسب•
التنفس  الكماممالئمةباختبار 

ي المنشآت الص
 
ات األداء لمكافحة العدوى ف حيةمؤشر



:الثانية

:طريققياس المخرجات عن 

 يةالصحمراجعة نسب اإلصابة بالعدوى المكتسبة عن طريق أنشطة الرعاية

 ام بممارسات نظافة وتطهبر نسب األيديااللب  

 ات العدوى المكتسبة العامة والمتخصصة لكل نوع من نسب الرعايةومؤش 

:  ملحوظة

ات  :صحيةاللجنة مكافحة العدوى بالمنشأة داء عىل األ يجب عرض جميع نتائج مؤش 

والمحليةلمناقشتها ومقارنتها بالنسب العالمية •

الخطط التصحيحية ومتابعة تنفيذها لوضع •

ي المنشآت الص
 
ات األداء لمكافحة العدوى ف حية مؤشر



 يعط  المنشأةمدير قبلمنالعدوىبمكافحةاالهتمام•
 
جميعلوقدوةدافعا

بالمنشأةوالعاملير  األقسامرؤساء

  اإلداريالدعموكاملالصالحياتبمنحالصح  المناختوفبر •
قسملوالفت 

بالمنشأةالعدوىمكافحة

ومراقبةنفيذلتوالصالحياتوالماليةالفنيةواالمكانياتالمناسبالمكانتوفبر •
العدوىمكافحةبرنامجيدعمما كل

ي منع و خفض معدالت العدوىدور 
 
إدارة المنشأة ف



:العدوىمكافحةلجنة

بالمنشأةالعدوىمكافحةسياساتوتعدلوتجبر  وتراقبتدير1.

تراجع. ات2 األداءمؤش 

ف3. وتنفيذهاومراجعتهاالتصحيحيةالخططوضععىلتش 

ف4. :مثلالعدوىمكافحةلجنةمنالمنبثقةاللجانعىلتش 

المركزيةبالقسطرةالمرتبطةالدمعدوىنسبخفضلجنة•

التنفسيةالحمايةلجنة•

لجنة مكافحة العدوى بالمنشأة الصحية 



كزية عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الدموية الوريدية المر 
Central line associated blood stream infection 

(CLABSI) 



(CLABSI)المركزية الدمويةالقسطرة بالعدوى المرتبطة •

المرتبطة بالقسطرة الدمويةالوقاية من العدوى •

المستشفيات حسب منطقة الخطر/ توزي    ع فئات المناطق•

اتيجيةنبذة مخترصة عن • االسير

المركزيةلجنة خفض معدل عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الدموية•

قصص نجاح عالميا و محليا•

مهام ادارة مكافحة العدوى بالمناطق•

المحاور العامة



ة القسطر يتضمن عالجهمالمرض  الذين 
معرضون لخطر اإلصابة الدموية المركزية
الدمبعدوى مجرى 

كزية عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الدموية الوريدية المر 
Central line associated blood stream infection 

(CLABSI) 



طة تأثير العدوى المرتب
بالقسطرة الدموية  



(  CLABSI)حالة عدوى مرتبطة بالقسطرة الدموية41000 ~
سنويا

البيانات

التكلفة الزائدة 

للمريض الواحد
معدل الوفيات 

مدة اإلقامة في العناية إطالة

المركزة 

دوالر 16000من 
ما يعادل حوال  )

(ريال60000
18% 12% تقريبآأيام7



نخفاض معدل الوفيات المرتبطة بالعدوىا•
ة المكوث ب• ي المبكر وتقليل فير

 
المستشف  التعاف

تقليل مخاطر مقاومة مضادات المايكرو بات•
خفض التكلفة •

ي 
 
:خفض معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الوريدية الدموية المركزية يساعد ف



ام بمعايبر وإجراءات مكافحة العدوى •  
االلب 

(الوقائيةالحزم )خطوات العناية األساسية إتباع •

الدمويةو صيانة القسطرة لعملية تركيب توفر المستلزمات •

التدريب •

ام • 2: 1تتعدى وال مريض 1:ممرض1نسبة بتوفبر االلب  

اختيار موقع القسطرة الدموية •

تشكيل فريق خاص•

كزيةالوقاية من العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المر 



اتيجيةالخطةوتنفيذوضع مجرىعدوىمعدللخفض(2024–2022)االسب 
كيبالمرتبطةالدم   المركزيةالدمويةالقسطرةجهاز بب 

المركزةعنايةالأقسامف 
  
الصحةوزارةمستشفياتف 

حال  خفض معدل عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الدموية من المعدل ال
(0.9)إل المعدل العالم  ( 2.5)

اتيجية  مركزية البالقسطرة خفض معدالت عدوى الدم المرتبطة اسير

اتيجية العام هدف  االسير



المنطقة / النطاق CLABSI معدل المستوى

األخض   0 - 0.9 1

األصفر > 0.9 - 2.5 2

األحمر >  2.5 - 5 3

األسود  > 5 4

خطرالمستشفيات حسب منطقة ال/توزي    ع فئات المناطق
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2021معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية في المناطق خالل عام 
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2021معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية في المستشفيات خالل عام 



اتيجيةتفصيليةالاألهداف  لالسير

ي بالنطاق األحمر وأع/خفض عبء المستشفيات•
ىل إل المناطق التر

2022النطاق األصفر وأقل بنهاية عام 

ي بالنطاق األصفر إ/خفض عبء المستشفيات•
ل النطاق المناطق التر

2022األخرص  وأقل بنهاية عام 

ي بالنطاق •
ي المناطق التر

 
خرص  األ الوصول إل حاجز معدل الصفر ف

2022بنهاية عام 



مستويات المسئولية

المستشفيات التجمعات/المديريات وزارة الصحة 



عنارص التدخل 

العاملير  الصحير  

اتيجية  اسب 
التدخل 

التموين

النظام 
  
وئ  االلكب 

الحزم
الوقائية 

منسقير  
التقص  
  
الوبائ 

حلول 
للتحديات



خفض . (النطاق األخض  )الدموية معدالت العدوى المرتبطة بالقسطرة 1

تحسير  وتنفيذ ومتابعة فعالية . اتيجية2 االسب 

ضمان . المعنيةالتنسيق الجيد مع جميع االقسام 3

توفبر المستلزمات المطلوبة . 4

زياده  . هم للوصول إل 5 الصفركفاءة العاملير  الصحير  وتحفبر 

التدريب للكوادر . الصحية6

تطبيق الحزم . الوقائية7

التثقيف والتوعية للمرض  والمراجعير  . 8

ركزية  لجنة  خفض معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية الم

:  األهداف



رة لسبر عمل تشكيل فريق عىل مستوى المنطقة للعمل عىل المتابعة المستم
اتيجية    حال االسب 

.  معوقاتوجود والتدخل ف 

بالمديريةمهام إدارة مكافحة العدوى 

المساعد العالجر  

األعضاء

اء المباش  / التموين الطتر   الش 

خدمات التمريض 

إدارة الجودة 

التدريب والتثقيف الصح  

  مكافحة العدوى و مدير 
صد الوبائ  لمنطقةبامنسق برنامج الب 

 ور ةيمكن إضافة أي عضو للفريق إذا اقتضت الض 



 اتيجيةالتنسيق مع فريق االسب 

اتيجية المستشفيات قادة عىل عرض االسب 

  
مستوى المنطقة عىل إعالن منافسة خفض المعدل الوطت 

 ياتبالمستشفلجنة مكافحة العدوى عىل مستوى تحديد االختصاصات

 من التنفيذالتأكد

 اتيجيةالتفصيلية لالسب  تزويد اإلدارة العامة لمكافحة العدوى بخطة العمل

 هاومدى تقدمها ونتائجالمستشفيات رصد ومتابعة تنفيذ خطة عمل

وصلت ال  
معدل اإلعالن من خالل التواصل الداخىل  عن المستشفيات الت 

صفر لمده ثالثة أشهر متتالية 

بالمديريةمهام إدارة مكافحة العدوى 



ي معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الدم
 
وية دراسات أثبتت انخفاض ف

 عام  
2016-2008باستخدام بيانات الشبكة الوطنية للسالمة الصحية بير 

  خفض معدل العدوى 
 
تقليل عدد أيام استخدام جهاز القسطرة الدموية أسهم ف

%50المرتبطة بالقسطرة  الدموية المركزية بنسبة 

  توثيق البيانات عبر نظام صح  الكب  •
وئ 

لجهاز المتابعة والتقييم اليوم  لالحتياج•
القسطرة 

استخدام قسطرة بديلة •

 الفريق الطتر  . •
تحسير  التواصل بير 

الدعم من القيادات لخفض معدل العدوى •
جوالت من فريق متعدد التخصصات •

لخفض معدل العدوى 



ي معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الدم
 
وية دراسات أثبتت انخفاض ف

  العناية المركزة استهدفت 
 
ق الهند ف   مستشف  مرجع  ش 

 
من طاقم التمريض34أجريت الدراسة ف

دين عىل تم جمع البيانات األساسية المتعلقة بمعدالت العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية واالمتثال لنظافة الي
2016أشهر من نوفمبر ال ابريل 6مدى 

2016أشهر حت  أكتوبر 6ومن ثم جمع بيانات ما بعد التدخل لمدة 

ة اليدين وتم العمل عىل برنامج تدريتر  لنظافة اليدين للتمريض بالعناية المركزة وتقيم معرفة ونسبة عدم االمتثال لنظاف
مقارنة معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية  قبل وبعد التدخل 

% 31.2تم خفض معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية بنسبة 
%33.75ال % 53.4تقليل نسبة عدم االمتثال لنظافة اليدين من 



ي معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الدمو 
 
ية دراسات أثبتت انخفاض ف

  
  ووهانأجريت ف 

  مستشف  سعته الشيرية العناية 2018-2017الصير  ف 
ف 

شيرا97المركزة تحتوي عىل 

  للجودة من خالل تشكيل فريق متعدد 
وع تحسيت  تم تنفيذ مش 

التخصصات يهدف لخفض معدل العدوى المرتبطة بجهاز القسطرة 
الدموية المركزية  

  حاالت العدوى المرتبطة بجهاز 
لوحظ انخفاض عىل مستوى المستشف  ف 

القسطرة الدموية المركزية من خالل مبادرة تحسير  الجودة والعمل الجماع  متعدد 
التخصصات حيث انخفض معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية   

  العناية المركزة                                                            1000لكل 0.56ال 2.84من
يوم ف 

(P < .001)



المركزيةالوريدية القسطرة استحداث سياسات إلدارة •

إنشاء فريق متخصص •

انشاء عربات خاصة للوازم تركيب وصيانة القسطرة الدموية المركزية•

اليدينبتطهير االلتزام •

التعليم والتدريب •

المستمرالترصد والتقييم •

:الدراساتالتدخالت المستخدمة في 



 مبادرة صفر للعدوى المرتبطة
ي وزارة   2018بالقسطرة الدموية

 
ف

- MOHالصحة Zero 
CLABSI Initiative 2018

قصص نجاح محلية و عالمية

مبادرة خفض العدوى المرتبطة ■
ي مستشفيات 2019بالقسطرة الدموية

 
ف

القوات المسلحة

2019MSD - Zero CLABSI MSD 
Initiative

تجارب عالمية مختلفة■



• Healthcare Associated Infections (HAIs) Surveillance 
Manual, First Edition. 

• https://www.cdc.gov/hai/bsi/clabsi-resources.html

• https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bsi/checklist-for-
CLABSI.pdf

طرة المزيد من المصادر عن العدوى المرتبطة بالقس
 :الدموية المركزية

https://www.cdc.gov/hai/bsi/clabsi-resources.html


شكرا لكم 


